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Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena ANDA telah mendapatkan eBook
Kumpulan Doa ini secara gratis, ada baiknya kalau anda menginfaqkan sebagian rizqi ANDA kepada
siapapun yang ANDA sukai…
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Infaqkan sesuai dengan kelapangan rizqi ANDA meskipun mungkin hanya
atau
rupiah ke Pembangunan Masjid, Musholla, Faqir Miskin, Anak Yatim, Guru ANDA, Orang tua, Istri ,
Anak ANDA atau kemanapun yang anda suka…
Semoga Allah selalu melapangkan rizqi ANDA anda senantiasa menambahkan ni’matNya kepada
ANDA.
Amien Ya Allah Ya Robbal ‘Aalamien
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Do'a adalah senjata mukminin
Sebagai seorang mukmin, marilah kita gunakan senjata kita (do'a) dengan semaksimal mungkin. Manusia adalah suatu
makhluk yang mempunyai kekuatan yang sangat terbatas dan pasti butuh akan suatu yang lebih kuat dan lebih berkuasa.
Sangat disayangkan kalau banyak diantara saudara kita yang keliru memilih panjatan dalam memenuhi kebutuhannya akan
sesuatu yang lebih. Ada yang memilih batu mustika, ada yan memilih keris, ada yang pergi ke kuburan-kuburan tua atau
bahkan ada yang datang kedukun-dukun untuk meminta jampi-jampi. Astaghfirullohal ‘Adziem…
Padalah ada suatu Dzat yang Maha Berkuasa dan Maha Perkasa yang siap membantu kita, yang telah berfirman dalam
Alqur’an Surat AlMu'min ayat 60. yang artinya
"dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orangorang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".
Nah tunggu apalagi, kalau Dia telah berjanji dan menyediakan Diri untuk menjadi penolong kita, apakah kita masih butuh
pada keris, batu para dukun dan lain sebagainya?
Tentu saja tidak, karena kalau Allah berjanji maka sesungguhnya Dia tidak akan mengingkari janjiNya.
Berdo’a adalah salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan memanjatkan berdo’a kita merasa butuh
akan Allah, kita langsung mengungkapkan permasalahan kita kepadaNya, kemudian dalam do’a juga terkandung dzikir
(ingat) Allah dan harapan akan pertolongan Allah.

Supaya do’a kita cepat terkabul, hendaklah menjalankan adab-adabnya (tata cara berdo’a yang baik). Sebagian adab-adab
berdo’a ialah:
Lakukan dalam keadaan suci dari hadats sambil menghadap qiblat. Jangan bosan-bosan mengulanginya sampai do’a kita
dikabulkan.
Carilah waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan do’a, misalnya sehabis melakukan sholat lima waktu, sehabis
melakukan kebajikan (sodaqoh umpamanya), sepertiga malam yang terakhir, malam jum’at dan hari jum’at, diantar adzan
dan iqomat, waktu turun hujan lebat dan masih banyak waktu yang lain yang bisa dicari di hadits-hadits Rosululloh SAW.
Ada juga tempat-tempat mustajab untuk berdo’a semisal Multazam, Hijjir Isma’il, di Maqom Ibrohim, Roudhoh dan lain
sebagainya.
Memulai do’a dengan pujian kepada Allah, baik dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Nya, bisa juga dengan
menyebut karunia-Nya yang sangat banyak. Lanjutkan dengan bershalawat untuk Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
sesudah itu barulah menyebutkan permintaannya. Kemudian tutuplah dengan membaca shalawat untuk Rasulullah kembali
dan memuji kepada Allah Ta’ala.
Dari Abu Hurairah RA. Katanya:
“ Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang kamu berdo’a, janganlah dia mengucapkan: “Ya Allah ! Ampunilah
dosaku, kalau Engkau mau!” Melainkan hendaklah dia meminta dengan sesungguh hati dan memperkuat keinginannya,
karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dianggap besar (berharga)
Hadits diatas mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat mendasar yaitu
Berdo’alah dengan sepenuh HATI yang bisa berarti berdo’a dengan penuh PERASAAN dan IKHLAS. Selanjutnya
serahkan segalanya kepada kehendak Allah. Yang berhak kita lakukan hanya berusaha dan berdo’a. Hanya Allah yang bisa
menentukan.
Perlu diingat bahwa makanan yang halal juga sangat berpengaruh pada kemustajaban do’a yang kita panjatkan. Oleh karena
itu hendaklah mengisi perut kita hanya dengan makan yang baik dan halal.
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Daftar isi Kumpulan Do'a sehari-hari dari berbagai sumber:
• Do'a Ketika Bangun Tidur
• Do’a Ketika Mengenakan Pakaian
• Do’a Masuk WC
• Do’a Keluar Dari W.C
• Bacaan Ketika Keluar Rumah
• Bacaan Apabila Masuk Rumah
• Doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat
• Doa mohon ketakwaan, kesehatan dan kekayaan harta dan hati
• Do’a Berlindung dari Bahaya Perbuatan Sendiri
• Do’a Agar Dapat Melunasi Hutang
• Doa mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyu’
• Doa terbebas dari jeratan masalah
• Do’a Jika Terbangun Pada Malam Hari
• Do’a Apabila Ada Yang Menakutkan Dalam Tidur
• Doa pembuka hati
• Doa mohon petunjuk
• Doa Minta Kemuliaan Keluarga
• Do’a Setelah Berwudhu
• Do’a Sholat Istikharah
• Do’a Setelah Sholat Safar (akan bepergian(
• Do’a Musafir Kepada Orang Yang di Tinggalkan
• Do’a bagi Orang Yang Akan Bepergian (Musafir(
• Do’a Naik Kendaraan
• Do’a Bepergian
• Do’a Apabila ada anggota rombongan musafir yang membawa anjing atau lonceng
• Do’a memasuki desa atau kota
• Do’a singgah disuatu tempat
• Do’a jika merasa takut akan sesuatu (orang atau lainnya(
• Do’a tertimpa kesusahan
• Do’a kemalaman dalam perjalanan
• Do’a naik kapal
• Do'a Pulang dari Bepergian
• Do’a Ketika Berbuka Puasa
• Do’a Apabila Berbuka Puasa di Rumah Orang Lain
• Do’a Orang Yang Berpuasa Apabila Diajak Makan
• Ucapan Orang Yang Berpuasa Bila DiHina
• Do’a Memohon Keluarga Yang Mulia
• Do’a Ketika Ditimpa Kesedihan Yang Mendalam
• Do’a Supaya Dimudahkan Urusan
• Do’a Untuk dibaca Pada Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan
• Do’a Mohon Pengampunan Dosa
• Do’a Sholat Tahajjud
• Do’a Mohon Perbaikan Agama, Dunia dan Akherat
• Do’a Sholat Dhuha
• Do’a Sebelum Bersetubuh
• Do’a Supaya Memperoleh Cahaya Terang
• Do’a Penawar Hati Yang Duka
• Doa Ketika Tertimpa Musibah
• Do'a memotong binatang qurban
• Do'a Menjenguk Orang Sakit
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Do’a Ketika Bangun Tidur

ِ ِ ◌ِ اﻟْﺤﻤ ُﺪ
ﺸ ْﻮِر
ُ َﺣﻴﺎَﻧﺎَ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ أ ََﻣﺎﺗَـﻨَﺎ َوإِﻟَْﻴ ِﻪ اﻟﻨ
ْ ﺬي أﷲ اﻟ
َْ
“Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami
setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami
dibangkitkan”

DO’A KETIKA MENGENAKAN PAKAIAN

ِ  ِﺬي َﻛﷲ اﻟ
ِ ◌ِ اَﻟْﺤﻤ ُﺪ
.ﻮٍة  ْﻲ َوﻻَ ﻗُـب ( َوَرَزﻗَﻨِْﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﻏَْﻴ ِﺮ َﺣ ْﻮٍل ِﻣﻨ
َ ﻮْ ﺴﺎﻧ ْﻲ َﻫ َﺬا) اﻟﺜـ
َْ
َ ْ
“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan
pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-pada-Nya
tanpa daya dan kekuatan dari-ku.”

DO’A MASUK WC

ِ َ ِﻲ أَﻋﻮذُ ﺑﻢ إِﻧ )ﺑِﺴ ِﻢ اﷲ( ِ◌ اَﻟﻠّﻬ
ِ ِﺚ واﻟْ َﺨﺒﺎﺋ
ِ
.ﺚ
َ َ ُﻚ ﻣ َﻦ اﻟْ ُﺨﺒ
ُْ ْ ُ
ْ
“Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya
aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan laki-laki
dan perempuan”

DO’A KELUAR DARI W.C

“Aku minta ampun kepada-Mu”.
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.ﻚ
َ َﻏُ ْﻔ َﺮاﻧ

BACAAN KETIKA KELUAR RUMAH

ِ ِ ﺑﻮةَ إِﻻ  وﻻَ ﺣﻮ َل وﻻَ ﻗُـ،اﷲ
ِ ْﺖ َﻋﻠَﻰ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ
.ﺎﷲ
ُ ﻛﻠ ﺗَـ َﻮ،اﷲ
َ َْ َ
ْ
“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku
bertawakkal kepada-Nya, dan tiada daya dan
kekuatan kecuali karena pertolongan Allah”.

ِ
ِ ﻚ أَ ْن أ
 أ َْو،َﺟ َﻬ َﻞ
َ  أ َْو أ،ﻞ َﺿ
َ َِﻋ ْﻮذُ ﺑ
ُ  ْﻲ أﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
ْ  أ َْو أ، أ َْو أُﻇْﻠَ َﻢ، أ َْو أَﻇْﻠ َﻢ،ل  أ َْو أ َُز،ل  أ َْو أَ ِز،ﻞ ُﺿ
.ﻲ َﻳُ ْﺠ َﻬ َﻞ َﻋﻠ
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan
(setan atau orang yang berwatak setan), berbuat
kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya
(orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”

BACAAN APABILA MASUK RUMAH

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
. ْﻢ َﻋﻠَﻰ أَھ ْ◌ﻟِ ِﻪﺴﻠ
َ ُﻢ ﻟﻴ ُ ﺛ،ﻛﻠْﻨَﺎـﻨَﺎ ﺗَـ َﻮ َو َﻋﻠَﻰ َرﺑ، َوﺑ ْﺴ ِﻢ اﷲ َﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ،ﺑ ْﺴ ِﻢ اﷲ َوﻟَ ْﺠﻨَﺎ
“Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah),
dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada
Tuhan kami, kami bertawakkal”. Kemudian
mengucapkan salam kepada keluarga-nya.

Doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﺎ ِرﺴﻨَﺔً َوﻗِﻨَﺎ َﻋ َﺬاﺑَﺎاﻟﻨ
َ َﺪﻧْـﻴ ـﻨَﺎاَﺗﻨَﺎﻓﻰ اﻟَرﺑ
َ ﺴﻨَﺔً َوﻓﻰ اْﻻَﺧ َﺮة َﺣ
َ ﺎﺣ
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari
siksa neraka".
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Doa untuk keselematan dalam agama

ِ
ِ ِ
ِ
ًﺮ ْز ِق َوﺗَـ ْﻮﺑَﺔ ﺎد ًة ﻓِﻰ اﻟ ِْﻌﻠ ِْﻢ َوﺑَـ َﺮا َﻛﺔً ﻓِﻰ اﻟ
َ ُﺎ ﻧَ ْﺴﺄَﻟﻢ اﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ َﺴ ِﺪ َوِزﻳ
َ ﺪﻳْ ِﻦ َو َﻋﺎﻓﻴَﺔً ﻓﻰ اﻟ ﻚ َﺳﻼََﻣ ًﺔ ﻓﻰ اﻟ
َ ْﺠ
ِ
ِ ت وﻣﻐْ ِﻔﺮًة ﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ
ِ
ِ
ت
ْ َ َ َ َ َ ﻗَـ ْﺒ َﻞ اﻟ َْﻤ ْﻮت َوَر ْﺣ َﻤﺔً ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ َْﻤ ْﻮ
"Ya Alloh, kami memohon keselamatan agama, dan kesejahteraan
badan, dan penambahan ilmu, berkat rizki
serta taubat sebelum mati, dan rahmat di waktu mati,
dan ampunan setelah mati.”

Doa mohon ketakwaan, kesehatan dan kekayaan harta dan hati

ﺎف َواﻟ ِْﻐﻨَﻰ
َ ـ َﻘﻰ َواﻟ َْﻌ َﻔﻚ اﻟ ُْﻬ َﺪى َواﻟﺘ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ ﻰ أﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
”Ya Allah ! Sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketaqwaan, kesehatan dan kekayaan.”

Doa agar meninggal dalam keadaan khusnul khotimah

ِ ﻢ ا ْﺧﺘِﻢ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎْ ِﻻﺳﻼَِم وا ْﺧﺘِﻢ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﺎْ ِﻻﻳﻤ اَﻟﻠّ ُﻬ
ْﺨﺎﺗِ َﻤ ِﺔ
َ ﺎن َوا ْﺧﺘِ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ﺑِ ُﺤ ْﺴ ِﻦ اﻟ
ْ َ ْ
ْ
َْ
"Ya Alloh, akhirilah hidup kami dengan islam, akhirilah
hidup kami dengan membawa iman, akhirilah hidup
kami dengan husnul khotimah”

Do’a Berlindung dari Bahaya Perbuatan Sendiri

ِ َ ِﻰ اَﻋﻮذُﺑﻢ إِﻧ اَﻟﻠّﻬ
ﺮ َﻣﺎﻟَ ْﻢ اَ ْﻋ َﻤ ْﻞ ْﺖ َوِﻣ ْﻦ َﺷ
ُ ﺎﻋ ِﻤﻠ
َ ﺮ َﻣ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺷ
ُ
ُْ
“Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu dari bahaya pekerjaan yang telah aku kerjakan dan dari bahaya
pekerjaan yang belum aku kerjakan”
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Do’a Agar Dapat Melunasi Hutang

.اك
َ ﻤ ْﻦ ِﺳ َﻮ ﻚ َﻋ
ْ ﻚ َوأَ ْﻏﻨِﻨﻲ ﺑَِﻔ
َ ِﻀﻠ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣ َﺮ ِاﻣ
َ ِﻢ ا ْﻛ ِﻔﻨِﻲ ﺑِ َﺤﻼَﻟ اَﻟﻠّ ُﻬ
“Ya Allah, cukupilah aku dengan (rezeki)-Mu
yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram.
Kayakanlah aku dengan kenikmatan-Mu bukan dari selain-Mu“

ِ ﻢ واﻟ ﻚ ِﻣﻦ ا َﻟﻬ
ِ ُ ﻲ أاﻟﻞھ ُ◌م إِﻧ
ﺪﻳْ ِﻦ ﺿﻠَ ِﻊ اﻟ
َ  َو،ْﺠ ْﺒ ِﻦ
ُ  َواﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ َواﻟ،ﺴ ِﻞ
َ َ
َ َ َﻋ ْﻮذُ ﺑ
َ  َواﻟ َْﻌ ْﺠ ِﺰ َواﻟْ َﻜ،ْﺤ َﺰن
ِ اﻟﺮ َﺟ
.ﺎل
 َوﻏَﻠَﺒَ ِﺔ
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari keluh kesah dan kesedihan, dari
kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan
penakut, dari cengkraman hutang dan laki-laki yang
menindas-(ku)“.

Cara Memohon Ampunan Orang Yang Melakukan dosa

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ ُﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُم ﻓَـﻴ ُ ﺛ، ُﻬ ْﻮَرﺐ ذَﻧْﺒﺎً ﻓَـﻴُ ْﺤﺴ ُﻦ اﻟﻄ
ُ ﻏَ َﻔ َﺮ اﷲﻢ ﻳَ ْﺴﺘَـﻐْﻔ ُﺮ اﷲَ إِﻻ ُ ﺛ،ﻲ َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﻴ ِﻦﺼﻠ
ُ َﻣﺎ ﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ ﻳُ ْﺬﻧ
.ُﻟَﻪ

"Setiap hamba yang melakukan perbuatan
dosa, kemudian dia bersuci, lalu shalat dua raka'at,
kemudian dia beristighfar, niscaya Allah mengampuni
dosanya"

Doa mohon perlindungan dari ilmu yang tidak
bermanfaat dan hati yang tidak khusyu’

ٍ ﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠ ٍْﻢ ﻻَﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ َوﻗَـﻠ
ٍ ﺸ ُﻊ َو ُد َﻋ ٍﺎء ﻻَﻳُ ْﺴ َﻤ ُﻊ َوﻧَـ ْﻔ
ﺲ ﻻَﺗَـﺜْﺒَ ُﻊ
َ ْﺐ ﻻَﻳَ ْﺨ
َ َِﻋ ْﻮذُ ﺑ
ُ ﻰ أﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
"Wahai Alloh, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang
tidak bermanfaat, dan hati yang tidak khusyuk, dan doa
yang tidak diterima, dan nafsu yang tidak kenyang (puas)”
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Doa terbebas dari jeratan masalah

ِ
ﺖ اﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـ َﻌﺎ ُن
َ ْﺤ ْﻤ ُﺪ َواﻟَْﻴ
َ َﻢ ﻟ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ْﻚ اﻟ ُْﻤ ْﺸﺘَ َﻜﻰ َواَﻧ
َ ﻚ اﻟ
"Ya Alloh, segala puji bagi-Mu, kepada-Mu lah tempat
mengadu dan Engkau adalah Dzat Yang Maha Penolong”

Do’a Jika Terbangun Pada Malam Hari

ِ
ِ ﺴﻤﻮ
ِ ات َواْﻷ َْر
ﺎر
  َر،ﺎر
ُ ﻔ َض َوَﻣﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳْـ ُﺰ اﻟْﻐ
ُ ﻬ  اﷲُ اﻟ َْﻮاﺣ ُﺪ اﻟ َﻘﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻ
َ َ  ب اﻟ
“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa, Tuhan
langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha
Mulia lagi Maha Pengampun“.

Do’a Apabila Ada Yang Menakutkan Dalam Tidur

ِ ِِ ِ
ِ ﺸﻴ
ِ ِ ِ َ َﺎت ِﻣﻦ ﻏ
ِ
ِ ﻣ ﺎاﷲ اﻟﺘ
ِ أ ََ◌ ُﻋﻮذُﺑِ َﻜﻠِﻤ
ِ ﺎت
ﺎﻃ ْﻴ ِﻦ َوأَ ْن
َ   َوﻣ ْﻦ ھ َ◌ َﻣ َﺰات اﻟ،ﺮﻋﺒَﺎدﻩ  َو َﺷ،ﻀﺒِﻪ َوﻋ َﻘﺎﺑِﻪ
ْ
َ ْ
◌ِ ﻀ ُﺮْو ِن
ُ ﻳَ ْﺤ
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang
sempurna dari kemarahan, siksaan dan kejahatan
hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan serta
jangan sampai setan mendatangiku”

Doa pembuka hati

ِ  ب ا ْﺷﺮح ﻟِﻲ ﺻ ْﺪ ِري وﻳ
ِ ِ
ﺴﺎﻧِﻲ ﻳَـ ْﻔ َﻘ ُﻬ ْﻮا ﻗَـ ْﻮﻟِ ْﻲ
ْ ﺴ ْﺮﻟﻲ اَ ْﻣ ِﺮ ْي َو
َ َ ْ َ ْ ْ َ  َر
َ اﺣﻠُ ْﻞ ﻋُ ْﻘ َﺪ ًة ﻣ ْﻦ ﻟ
“Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah
pekerjaanku dan lancarkanlah lidahku, agar mereka faham
pembicaraanku”
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Doa mohon petunjuk

ﺮ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ ﻢ اَﻟْ ِﻬ ْﻤﻨِﻰ ُر ْﺷ ِﺪ ْي َوﻗِﻨِﻰ َﺷ اَﻟﻠّ ُﻬ
"Wahai Alloh, berilah saya petunjuk dan peliharalah
saya dari kejahatan diri saya”

Doa Minta Kemuliaan Keluarga

ِ
ِ
 ِﻘ ْﻴ َﻦ اِ َﻣ ًﺎﻣﺎاﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻟِ ْﻠ ُﻤﺘ
ْ ﺮةَ اَ ْﻋﻴُ ٍﻦ َو ﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُـرﻳ ُـﻨَﺎ َﻫ ْﺒـﻠَﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْزَواﺟﻨَﺎ َوذَرﺑ
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami istri-istri dan
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah
kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa"
(QS. Al-Furqon : 74)

Do’a Setelah Berwudhu

.ُﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳ ْﻮﻟُﻪ ن ُﻣ َﺤ َﻚ ﻟَﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أ
َ ْ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِ ٰل ٰ◌ َه إِﻻ
“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang haq
kecuali Allah, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya. Aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba
dan utusan-Nya”

.ﻬ ِﺮﻳْ َﻦ َاﺟ َﻌﻠْﻨِ ْﻲ ِﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤﺘَﻄ
 اﺟ َﻌﻠْﻨِ ْﻲ ِﻣ َﻦ اﻟﺘـ
ْ ﻮاﺑِْﻴ َﻦ َو
ْ ﻢ اَﻟﻠّ ُﻬ
“Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang
yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orangorang
(yang senang) bersuci”

ِ  أ،ﺖ
ِ
.ﻚ
َ ب إِﻟَْﻴ
َ َُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
ْ َ ْ أَﻧ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻ،ﻢ َوﺑِ َﺤ ْﻤﺪ َك ﻚ اﻟﻠّ ُﻬ
ُ َﺳﺘَـﻐْﻔ ُﺮ َك َوأَﺗُـ ْﻮ
“Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji
kepada-Mu. Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang
haq di sembah selain Engkau, aku minta ampun dan
bertaubat kepada-Mu”
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Do’a Sholat Istikharah

ِ
ِ  وأ،ﻚ
ِ
ِ
ﻚ ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ُر
ْ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓ
َ  ﻓَِﺈﻧ،ﻚ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
َ ِﻀﻠ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ َﺳﺘَـ ْﻘﺪ ُر َك ﺑِ ُﻘ ْﺪ َرﺗﻚ َوأ
ْ َ َ  ْﻲ أ ََ◌ ْﺳﺘَﺨﻴْـ ُﺮ َك ﺑِﻌﻠ ِْﻤﻢ إِﻧ  ُﻬاَﻟﻠ
ِ وﻻَ أَﻗ
ِ  ُم اﻟْﻐُﻴُـ ْﻮﺖ َﻋﻼ
- ن َﻫ َﺬا اْﻷْ َ◌ ْﻣ ِﺮ َﺖ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أ
َ ﻢ إِ ْن ُﻛ ْﻨ  ُﻬ اَﻟﻠ.ب
َ ْ َوأَﻧ،ْﺪ ُر َوﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َوﻻَ أَ ْﻋ َﻞ َ◌ ُم
َ
ِ
ِ ﺎﺟﻠِ ِﻪ و
ِ ﺎﺷﻲ و َﻋﺎﻗِﺒ ِﺔ أَﻣ ِﺮي َﻋ
ِِ ِ ِ
 َآﺟﻠِ ِﻪ ﻓَﺎﻗْ ُﺪ ْرﻩُ ﻟِ ْﻲ َوﻳ
ُﺴ ْﺮﻩ
ْ ْ َ َ ْ ﺎي َوَﻣ َﻌ
َ
َ َ ِ◌ َﺧﻴْـ ٌﺮ ﻟ ْﻲ ﻓ ْﻲ دﻳْﻨ ْﻲ َو ُدﻧْـﻴ-.……
ِ
ِ ﺮ ﻟِﻲ ﻓِﻲ ِدﻳﻨِﻲ و ُدﻧْـﻴﺎي وﻣﻌ ﻪُ َﺷﺖ ﺗَـﻌﻠَﻢ أَﻧ
ِ  ِِ ِ
ﺎﺷ ْﻲ َو َﻋﺎﻗِﺒَ ِﺔ أ َْﻣ ِﺮ ْي
َََ َ َ َ ْ ْ ْ ْ
ُ ْ َ ﻢ َوإ ْن ُﻛ ْﻨ اَﻟﻠ ُﻬ،ﻢ ﺑَﺎ ِر ْك ﻟ ْﻲ ﻓ ْﻴﻪ ُﻟ ْﻲ ﺛ
ِ ِ ِ ﺎﺟﻠِ ِﻪ و
ِ َﻋ
 ﻢ َر ُﺚ َﻛﺎ َن ﺛ
ﺿﻨِ ْﻲ ﺑِ ِﻪ
ُ اﺻ ِﺮﻓْﻨِ ْﻲ َﻋ ْﻨﻪُ َواﻗْ ُﺪ ْر ﻟِ َﻲ اﻟْ َﺨﻴْـ َﺮ َﺣ ْﻴ
ْ  ْﻲ َوﺎﺻ ِﺮﻓْﻪُ َﻋﻨ
ْ َآﺟﻠﻪ ﻓ
َ
“Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang
tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu, dan
aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi
persoalanku) dengan ke-Maha Kuasaan-Mu. Aku
mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu yang
Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa,
sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang
aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha
Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau
mengetahui bahwa urusan ini (disebutkan
masalahnya) lebih baik dalam agamaku, dan
akibatnya terhadap diriku di
dunia atau di akhirat maka takdirkanlah untukku,
mudahkan-lah jalannya, kemudian berilah berkah.
Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa
persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama,
perekonomian dan akibatnya kepada diriku di dunia dan akhirat, maka singkirkanlah persoalan
tersebut dan jauhkan aku
daripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimana
saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku “
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Do’a Setelah Sholat Safar (akan bepergian)
Tatkala bangun dari duduk setelah sholat safar, maka bacalah do’a ini:

ِ ِﺟﻬﺖ وﺑ ﻢ اِﻟَﻴﻚ ﺗَـﻮ اَﻟﻠّﻬ
ِ
ِِ
و ْدﻧِﻲﻢ َز ﻢ ﺑِ ِﻪ اَﻟﻠّ ُﻬ ََﻢ اَ ْﻫﺘ
َ َ ُ ْ َ َْ ُ
ُ ﺺ َ◌ ْﻣ
َ َﻚ ا ْﻋﺘ
ْ ﻤﻨﻲ َوَﻣﺎ ﻟ ﻢ اَ ْﻛﻔﻨﻲ َﻣﺎ اَ َﻫ ﺖ اَﻟﻠّ ُﻬ
ـ ْﻘ َﻮى َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟِﻲ َذﻧْﺒِﻲاﻟﺘ
“Ya Allah hanya kepadaMU lah aku menghadapkan wajahku dan hanya kepadaMU lah aku berpegang
teguh (berlindung). Ya Allah cukupkanlah bagiku perkara yang menyusahkanku dan yang tidak
menyusahkanku. Ya Allah bekalilah aku dengan ketaqwaan dan ampunilah dosaku.”

Do’a Musafir Kepada Orang Yang di Tinggalkan

ِ َ ِﺬي ﻻَ ﺗأَﺳﺘَـﻮِد ُﻋ ُﻜﻢ اﷲ اﻟ
ُﻀ ْﻴ ُﻊ َو َداﺋِ ُﻌﻪ
ْ َ ُ ْ ْ
“Aku menitipkan kalian kepada Allah yang
tidak akan hilang titipan-Nya.”

Do’a bagi Orang Yang Akan Bepergian (Musafir)

ﺴ َﺮﻟَﻚ اﻟْ َﺨ ْﻴـ َﺮ
 َـ ْﻘ َﻮى َوﻏَ َﻔ َﺮذَﻧْـﺒَﻚ َوﻳو َدك اﷲُ اﻟﺘع اﷲَ ﻟِ ِﺪﻳْﻨِﻚ َوأ ََﻣﺎﻧَﺘِﻚ َو َﺧ َﻮاﺗِْﻴ ِﻢ َﻋ َﻤﻠِﻚ َز
ُ َﺳﺘَـ ْﻮ َد
ْأ
ﺖ
ُ َﺣ ْﻴ
َ ﺚ ُﻛ ْﻨ
“Aku memasrahkan agamamu, kepercayaanmu dan kesudahan amalmu kepada Allah. Mudahmudahan Allah membekalimu dengan ketaqwaan, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan
bagimu dimanapun kamu berada”

ﺖ
ُ ﻚ اﻟْ َﺨ ْﻴـ َﺮ َﺣ ْﻴ
 َ َوﻳ،ﻚ
َ َﺴ َﺮ ﻟ
َ َ َوﻏَ َﻔ َﺮ ذَﻧْـﺒ،ـ ْﻘ َﻮىو َد َك اﷲُ اﻟﺘَز
َ ﺚ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ
“Semoga Allah memberi bekal taqwa
kepadamu, mengampuni dosamu dan memudahkan
kebaikan kepadamu di mana saja engkau berada.”
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Do’a Naik Kendaraan

ِ
ِِ
ِ
،ـﻨَﺎ ﻟَ ُﻤ ْﻨـ َﻘﻠِﺒُﻮ َنﺎ إِﻟَﻰ َرﺑﺎ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﻘ ِﺮﻧِْﻴ َﻦ َوإِﻧﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻫ َﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨ
َ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﷲ اَﻟ
َ ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠّﻪ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﺬي َﺳﺨ
ِ ِﷲ اَﻟْﺤﻤ ُﺪ
ِ ِﷲ اَﻟْﺤﻤ ُﺪ
ِ ِاَﻟْﺤﻤ ُﺪ
ﺖ
ُ ﻲ ﻇَﻠَ ْﻤﻢ إِﻧ  ُﻬﻚ اﻟﻠ
َ َ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ، اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ،ﷲ
َْ
َْ
َْ
ِِ
ِ
ِ
ﺖ
َ ْ أَﻧﻮب إِﻻ
َ ُﺬﻧ ﻪُ ﻻَ ﻳَـﻐْﻔ ُﺮ اﻟﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮﻟﻲ ﻓَِﺈﻧ
“Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan
semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami
akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah (3 kali), Allah Maha Besar (3 kali), Maha Suci
Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku, karena
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.”

Do’a Bepergian

ﻮ ْن َﻋﻠَﻴْـﻨَﺎ ﻢ َﻫ  اَﻟﻠّ ُﻬ،ﺿﻰ
  َوِﻣ َﻦ اﻟ َْﻌ َﻤ ِﻞ َﻣﺎﺗُ ِﺤ،ـ ْﻘ َﻮىﺮَواﻟﺘ ِﻚ ﻓِ ْﻲ َﺳ َﻔ ِﺮﻧَﺎ َﻫ َﺬااﻟْﺒ
َ ﺐ َوﺗَـ ْﺮ
َ ُﺎﻧَ ْﺴﺄَﻟﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
ِ  ﺖ اﻟ
ِ ﺎﺣ
ِ ﺴ َﻔ ِﺮواﻟْ َﺨﻠِﻴْـ َﻔﺔُ ﻓِﻲ اﻷَ ْﻫ ِﻞ واﻟْﻤ
ﺎﻢ إِﻧ  اَﻟﻠّ ُﻬ.ﺎل
َ ْﻢ َ◌ أَﻧ  اَﻟﻠّ ُﻬ.ُﺎ ﺑُـ ْﻌ َﺪﻩ َواﻃْ ِﻮ َﻋﻨ،َﺳ َﻔ َﺮﻧَﺎ
َ َ
َ  ﺐ ﻓ ْﻲ اﻟ
ُ ﺼ
ْ
ِ ﺐ و ُﺳ ْﻮء ِ◌اﻟْﻤ ْﻨﻈَ ِﺮﻓِﻲ اﻷَ ْﻫ ِﻞ واﻟْﻤ
ﺎل َواﻟ َْﻮﻟَ ِﺪ
 ﻚ ِﻣ ْﻦ َو ْﻋﺜَ ِﺎء اﻟ
َ ِﻧَـ ُﻌ ْﻮذُﺑ
َ َ
َ ِ َﺴ َﻔ ِﺮَوَﻛﺂﺑَﺔ ِ◌اﻟ ُْﻤﻨْـ َﻘﻠ
ْ َ
Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami mohon
perbuatan yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini, dan
dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi
keluarga dan harta (ku). Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam
bepergian, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang jelek dalam keluarga, harta dan
anak.
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Do’a Apabila ada anggota rombongan musafir yang membawa anjing atau
lonceng

ِ
ِ َ ﻰ أَﺑـﺮأُ اِﻟَﻴﻢ اِ ِ◌ﻧ اَﻟﻠّﻬ
ِ
ٍ َﺻ ْﺤﺒ ِﺔ ﻣﻠ
ﻚ
ُ
ْ َْ
َ َ ُ ﻤﺎ ﻓَـ َﻌﻠَﻪُ َﻫ ُﺆﻵء ﻓَﻼَ ﺗَ ْﺤ ِﺮْﻣﻨﻰ ﺛَ َﻤ َﺮَة ﻚ ﻣ
“Ya Allah sesungguhnya aku membebaskan diri kepada Mu dari perbuatan mereka, maka janganlah
Engkau mengharamkanku dari ditemani malaikat”

Do’a memasuki desa atau kota

ِ
ِ
ِ
ﺮ َﻣﺎ ﻓِﻴْـ َﻬﺎ ﺮ اَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ َو َﺷ ﺮَﻫﺎ َو َﺷ ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺷ
َ ِواَ ُﻋ ْﻮذُﺑ،ﺎ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ ﻰ أﻢ اﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ﻚ َﺧ ْﻴـ َﺮَﻫﺎ َو َﺧ ْﻴـ َﺮ اَ ْﻫﻠ َﻬﺎ َو َﺧ ْﻴـ َﺮَﻣﺎ ﻓ ْﻴـ َﻬ
Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang
ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan
apa yang ada di dalamnya.

Do’a singgah disuatu tempat

ِ ﻣ ﺎاﷲ اﻟﺘ
ِ اَ ُﻋﻮذُ ﺑِ َﻜﻠِﻤ
ِ ﺎت
ﺮ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ﺎت ِﻣ ْﻦ َﺷ
ْ
َ
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan makhluk-Nya.”

Do’a jika merasa takut akan sesuatu (orang atau lainnya)

ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺷ ُﺮْوِرِﻫ ْﻢ
َ ِﻚ ﻓِ ْﻲ ﻧُ ُﺤ ْﻮِرِﻫ ْﻢ َوﻧَـ ُﻌ ْﻮذُﺑ
َ ُﺎﻧَ ْﺠ َﻌﻠﻢ اﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
Ya Allah sesungguhnya kami menyerahkan leher mereka kepada (kekuasaan)-Mu dan kami berlindung
kepada-Mu dari kejahatan-kejahatan mereka

Do’a tertimpa kesusahan
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ِ ﺴﻤﻮ
ِ ب اﻟ َْﻌ ْﺮ
ب
 ات َوَر
 اﷲُ َر ﻻَاِﻟَﻪَ اِﻻ،ش اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
 اﷲُ َر ﻻَاِﻟَﻪَ اِﻻ،اﷲُ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ُﻢ اﻟْ َﺤﻠِ ْﻴ ُﻢﻻَاِﻟَﻪَ اِﻻ
َ َ  ب اﻟ
ِ ب اﻟ َْﻌ ْﺮ
ِ اﻷَ ْر
ش اﻟْ َﻜ ِﺮﻳْ ِﻢ
 ض َوَر
Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha agung lagi maha pemurah, Tiada Tuhan melainkan Allah
yang merajai ‘Arasy yang agung, Tiada tuhan melainkan Allah yang merajai langit, bumi dan ‘Arasy
yang mulya

Atau membaca

ﺚ
ُ َﺳﺘَ ِﻐ ْﻴ
َ ِـ ْﻮُم ﺑَِﺮ ْﺣ َﻤﺘﻲ ﻳﺂ ﻗَـﻴ ﻳﺂﺣ
ْﻚأ
َ
Ya Allah yang Hidup dan Maha Kuasa, aku memohon pertolongan dengan kasih sayang-Mu

Do’a kemalaman dalam perjalanan

ِ
ِ ﺎﺧﻠَ َﻖ ﻓِ ْﻴ
ِ ﺮﻣﺎ ﻓِ ْﻴ ﺮ ِك و َﺷ ﺎﷲ ِﻣﻦ َﺷ
ِ
ب
 ﺮَﻣﺎ ﻳَ ُﺪ ﻚ َو َﺷ
َ ﺮَﻣ ﻚ َو َﺷ
ُ ﻳﺂاَ ْر
َ َ
ْ ِ اَ ُﻋ ْﻮذُ ﺑ، ُﻚ اﷲﻲ َوَرﺑض َرﺑ
ِِ
ٍ
ِ
ِ  ِﺔ َواﻟ َْﻌ ْﻘﺮْﺤﻴ
ب َوِﻣ ْﻦ َﺳﺎﻛِ َﻦ اﻟْﺒَـﻠَ ِﺪ َوِﻣ ْﻦ َواﻟِ ٍﺪ َوَﻣ َﺎوﻟَ َﺪ
َ  َواﻟ،اَ ُﻋ ْﻮذُ ﺑِﺎﷲ ﻣ ْﻦ اَ َﺳﺪ َواَ ْﺳ َﻮ َد.َﻋﻠَْﻴﻚ
َ
Hei bumi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan
kejelekan barang yang ada didalammu dan kejelekan makhluq didalammu dan yang melata diatasmu.
Aku berlindung kepada Allah dari harimau dan seseorang, dari ular, kalajengking, jin, iblis dan
syetan.

Do’a naik kapal

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﻲ ﻟَﻐَ ُﻔ ْﻮٌرَرِﺣ ْﻴ ٌﻢن َرﺑ ِﺎﻫﺎ إ
َ اﷲ َﻣ ْﺠﺮ َﻳﻬﺎ َوُﻣ ْﺮ َﺳ
ْ
Dengan menyebut nama Allah diwaktu berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Doa Pulang Dari Bepergian
Bertakbir tiga kali, di atas tempat yang tinggi, kemudian membaca:
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 آﻳِﺒُـ ْﻮ َن ﺗَﺎﺋِﺒُـ ْﻮ َن.ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳْـ ٌﺮ ْﺤ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ
ُ  ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ.ُﻚ ﻟَﻪ
َ ْ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻ
َ ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ
ِ
ِ
ِ
ُاب َو ْﺣ َﺪﻩ
َ َ َوﻧ.ُﺻ َﺪ َق اﷲُ َو ْﻋ َﺪﻩ
َ .ـﻨَﺎ َﺣﺎﻣ ُﺪ ْو َن ﻟ َﺮﺑ.َﻋﺎﺑِ ُﺪ ْو َن َﺳﺎﺟ ُﺪ ْو َن
َ  َو َﻫ َﺰَم اْﻷَ ْﺣ َﺰ.ُﺼ َﺮ َﻋ ْﺒ َﺪﻩ
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allôh Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya
kerajaan dan pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat,
beribadah dan memuji kepa-da Tuhan kami. Allôh telah menepati janjiNya, membela hambaNya
(Muham-mad) dan mengalahkan golongan mu-suh dengan sendirian”.

Do’a Ketika Berbuka Puasa

ِ ﻤﺄُ واﺑْـﺘَـﻠَذھ َ◌ب اﻟﻈ
.ُﺎء اﷲ
َ َﺖ اﻟ ُْﻌ ُﺮْو ُق َوﺛَـﺒ
َ َ َ
َ ﺖ اْﻷَ ْﺟ ُﺮ إِ ْن َﺷ
“Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah
basah serta pahala akan tetap, insya Allah.”

.ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء أَ ْن ﺗَـﻐْ ِﻔ َﺮﻟِ ْﻲ ﺖ ُﻛ
ْ ﺘِ ْﻲ َو ِﺳ َﻌﻚ اﻟ
َ ِﻚ ﺑَِﺮ ْﺣ َﻤﺘ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ  ْﻲ أﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
“Ya Allah!, Sesungguhnya aku me-mohon
kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala
sesuatu, supaya memberi ampunan atasku.”

Do’a Apabila Berbuka di Rumah Orang Lain

ِ  أَﻓْﻄَﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛﻢ اﻟ
ُﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ َْﻤﻼَﺋِ َﻜﺔ
ْ ﺻﻠ
َ  َو، َوأَ َﻛ َﻞ ﻃَ َﻌ َﺎﻣ ُﻜ ُﻢ اْﻷَﺑْـ َﺮ ُار،ﺼﺎﺋ ُﻤ ْﻮ َن
ُ
َ
“Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka
di sisimu dan orang-orang yang baik makan
makananmu, serta malaikat mendo’akan.”

Do’a Orang Yang Berpuasa Apabila Diajak Makan

ِ  ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن،إِذَا ُد ِﻋﻲ أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ ﻓَـ ْﻠﻴ ِﺠﺐ
ﻞ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ُﻣ ْﻔ ِﻄ ًﺮا ﻓَـ ْﻠﻴَﻄ َْﻌ ْﻢ ﺼ
َ ُﺻﺎﺋ ًﻤﺎ ﻓَـ ْﻠﻴ
َ
ْ ُ ْ َ َ
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“Apabila seseorang di antara kamu diundang
(makan) dipenuhilah. Apabila puasa, hendaklah
mendo’akan (orang yang mengundang). Apabila tidak
puasa, hendaklah ia makan.”

Ucapan Orang Yang Berpuasa Bila DiHina

ِ ﻲإِﻧ
ﺻﺎﺋِ ٌﻢ
َ  ْﻲ إِﻧ،ﺻﺎﺋ ٌﻢ
َ ْ

”Sesungguhnya aku sedang berpuasa.
Sesungguhnya aku sedang berpuasa”.

Doa penjaga diri

ِ ِ ِ ِ ِ ٍْﺔ اَﻧﺮ ُﻛﻞ داﺑ ﺮ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ وِﻣﻦ َﺷ ﻰ اَﻋﻮذُ ﺑِﻚ ِﻣﻦ َﺷﻢ اِﻧ اَﻟﻠّﻬ
ٍ ﺻﺮ
ِ
اط
َ
َ
ُ
ْ َ
ْ َ ُْ
َ ﻰ َﻋﻠَﻰن َرﺑ ﺖ اَﺧ ٌﺬ ﺑﻨَﺎﺻﻴَﺘ َﻬﺎ ا
ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘ ْﻴ ٍﻢ
“ Ya Allah, Saya berlindung kepada-Mu dari kejelekan
diri saya dan dari kejahatan tiap-tiap makhluk yang Engkau
adalah pengendalinya. Sesungguhnya Tuhanku
atas jalan yang lurus”

Do’a Memohon Keluarga Yang Mulia

ِ
ِ
ِ
 ِﻘ ْﻴ َﻦ اِ َﻣ ًﺎﻣﺎْﻤﺘ
ْ ﺮَة اَ ْﻋﻴُ ٍﻦ َو ﺎﺗِﻨَﺎ ﻗُـرﻳ ُـﻨَﺎ َﻫ ْﺒـﻠَﻨَﺎ ﻣ ْﻦ اَ ْزَواﺟﻨَﺎ َوذَرﺑ
ُ اﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟﻠ
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami istri-istri dan
keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah
kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa"
(QS. Al-Furqon : 74)

Do’a Ketika Ditimpa Kesedihan Yang Mendalam

ِ
ِ ﺴﻤﻮ
ِ ب اﻟ َْﻌ ْﺮ
ات
  اﷲُ َر ﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻ،ش اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
  اﷲُ َر ﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻ،ْﺤﻠِ ْﻴ ُﻢ
َ  اﷲُ اﻟ َْﻌﻈ ْﻴ ُﻢ اﻟﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻ
َ َ  ب اﻟ
ِ ب اﻟ َْﻌ ْﺮ
ِ ب اْﻷ َْر
ش اﻟْ َﻜ ِﺮﻳْ ِﻢ
 ض َوَر
 َوَر
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“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah, Yang Maha Agung dan Maha Lembut, Tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan
‘Arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan
Tuhan ‘Arasy yang mulia”

ﺖ
َ ْ أَﻧ ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِﻻ،ُﻪَﺻﻠِ ْﺢ ﻟِ ْﻲ َﺷﺄْﻧِﻲ ُﻛﻠ
َ َﻢ َر ْﺣ َﻤﺘ اَﻟﻠّ ُﻬ
ْ  َوأ،ﻚ أ َْر ُﺟ ْﻮ ﻓَﻼَ ﺗَ ِﻜﻠْﻨِﻲ إِﻟَﻰ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﻃَ ْﺮﻓَﺔَ َﻋ ْﻴ ٍﻦ
“Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan,
janganlah Engkau serahkan (segala urusanku) kepada
diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala
urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Engkau“

ﺎﻟِ ِﻤ ْﻴ َﻦﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈ
َ َﺖ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
ُ ﻲ ُﻛ ْﻨﻚ إِﻧ
َ ْ أَﻧﻻَ إِﻟ َﻪ إِﻻ

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain
Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah
termasuk orang-orang yang dzalim“

“Allah, Allah adalah Tuhan-ku, aku sedikitpun
tidak menyekutukan-Nya”

ًﻲ ﻻَ أُ ْﺷ ِﺮ ُك ﺑِ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌﺎاَﷲُ اَﷲُ َرﺑ

Do’a Supaya Dimudahkan Urusannya

ًﺖ َﺳ ْﻬﻼ
َ ْﺤ ْﺰ َن إِ َذا ِﺷ ْﺌ
َ ْ َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﺘَﻪُ َﺳ ْﻬﻼً َوأَﻧﻢ ﻻَ َﺳ ْﻬ َﻞ إِﻻ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ﺖ ﺗَ ْﺠ َﻌ ُﻞ اﻟ
“Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa
yang Engkau mudahkan dan tidak ada yang sulit jika
Engkau menghendakinya kemudahan".

Do’a Untuk dibaca Pada Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan

ِ
ﻰﻒ َﻋﻨ
 ﻮ ﺗُ ِﺤ ﻚ َﻋ ُﻔ
ُ ﺐ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ﻓَﺎ ْﻋ
َ ﻢ اﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
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“Ya Allah , Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Banyak Memberi Maaf dan Menyukai memberi
maaf, maka Maafkanlah aku."

Do’a Mohon Pengampunan Dosa

ِ ﺬﻧُـﻮ ﻰ ﻇَﻠَﻤﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻰ ﻇُﻠْﻤﺎ َﻛﺒِﻴـﺮا وﻻَﻳـ ْﻐ ِﻔﺮ اﻟﻢ إِﻧ اَﻟﻠّﻬ
ﺖ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟِﻰ َﻣﻐْ ِﻔ َﺮًة ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َك
َ ْ أَﻧب اﻻ
ُ ْ
ُ
َ ْ
ُ َ َ ًْ ً
ﺮِﺣ ْﻴ ُﻢ ﺖ اﻟْﻐَ ُﻔ ْﻮُراﻟ
َ َو ْار َﺣ ْﻤﻨِﻰ إِﻧ
َ ْﻚ أَﻧ
"Ya Allah ! Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri (bersalah) dengan aniaya (kesalahan)
yang besar dan tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah dosaku dengan
ampunan dari sisiMu dan berilah aku rahmat, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan
Maha Penyayang.”

ِ
ِ
ﺪى ﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟِﻰ ِﺟ ﻰ اَﻟﻠّ ُﻬﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣﻨ
َ ْﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟﻰ َﺧ ِﻄ ْﻴﺌَﺘِﻰ َو َﺟ ْﻬﻠِﻰ َوا ْﺳ َﺮاﻓِﻰ ﻓِﻰ أ َْﻣ ِﺮى َوَﻣﺎأَﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
ِ
ِ
ت
ُ ت َوَﻣﺎاَ ْﺳ َﺮ ْر
ُ ﺧ ْﺮ َﺖ َوَﻣﺎأ
َ ِﻞ ذَﻟ َو َﻫ ْﺰﻟﻰ َو َﺧﻄَ ِﺊ َو َﻋ ْﻤ ِﺪى َوُﻛ
ُ ﺪ ْﻣ َﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟﻰ َﻣﺎﻗ ﻚ ِﻋ ْﻨ ِﺪى اَﻟﻠّ ُﻬ
ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳْـ ٌﺮ ﺖ َﻋﻠَﻰ ُﻛ
َ ْﺧ ُﺮ َوأَﻧ ﺖ اﻟْ ُﻤ َﺆ
َ ْﺪ ُم َوأَﻧ ﺖ اﻟْ ُﻤ َﻘ
َ ْﻰ أَﻧﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣﻨ
َ ْﺖ َوَﻣﺎأَﻧ
ُ َوَﻣﺎأَ ْﻋﻠَْﻨ
“Ya Allah ! Ampunilah kesalahanku, kebodohanku, kelewat batas dalam urusanku dan apa yang yang
Engkau lebih tahu dari aku tentangnya. Ya Allah ! Ampunilah kesalahanku yang diperbuat dengan
kesadaran, dengan cara bermain-main, kekhilafan dan perbuatan yang disengaja. Semua itu datang
dariku. Ya Allah ! Ampunilah dosaku yang telah terdahulu dan yang kemudian, yang kurahasiakan dan
kulahirkan dan yang Engkau lebih tahu dari aku tentang itu. Engkau yang mendahulukan dan Engkau
yang mengakhirkan dan Engkau Berkuasa atas segala sesuatu.”

Do’a Sholat Tahajjud

ِ ﺴﻤﺎو
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ات َواْﻷَ ْر
ات
َ َ َوﻟ،ﻦ ض َوَﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬ
َ َﻢ ﻟ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ْْﺤ ْﻤ ُﺪ أَﻧ
َ ْْﺤ ْﻤ ُﺪ أَﻧ
َ ﻚ اﻟ
َ ﻚ اﻟ
َ َ   ُﻢ اﻟﺖ ﻗَـﻴ
َ َ  ﺖ ﻧُـ ْﻮُر اﻟ
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ات َواْﻷَ ْر
ِ َواْﻷَ ْر
َﻚ
 ﺖ َر
َ ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﻟ
َ  َوﻟ،ﻦ ض َوَﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬ
َ  َوﻟ،ﻦ ض َوَﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬ
َ ْْﺤ ْﻤ ُﺪ أَﻧ
َ َﻚ اﻟ
َ َﻚ اﻟ
َ َ  ب اﻟ
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ِ ﺴﻤﺎو
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ات َواْﻷَ ْر
ِ ات َواْﻷَ ْر
ﻚ
َ َ َوﻟ،ض
ُ ِﺖ َﻣﻠ
َ َ َوﻟ،ﻦ ض َوَﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬ
ُ ُﻣﻠ
َ ْْﺤ ْﻤ ُﺪ أَﻧ
َ ﻚ اﻟ
َ َ  ﻚ اﻟ
َ َ  ْﻚ اﻟ
ِ
،ﺎر َﺣﻖ
َ ُ َوﻗَـ ْﻮﻟ،ْﺤﻖ
َ ْ أَﻧ،ْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ  َواﻟ،ْﺤﻖ
َ  َوﻟ َﻘﺎ ُؤ َك اﻟ،ْﺤﻖ
َ ﻚ اﻟ
َ  َوَو ْﻋ ُﺪ َك اﻟ،ْﺤﻖ
َ ﺖ اﻟ
َ اﻟ
ُ  َواﻟﻨ،ﺔُ َﺣﻖْﺠﻨ
،ﺖ
  َواﻟ،ﻤ ٌﺪ َﺣﻖ  َوُﻣ َﺤ،ـ ْﻮ َن َﺣﻖﺒِﻴَواﻟﻨ
َ ِ َوﺑ،ْﺖ
َ  َو َﻋﻠَْﻴ،ﺖ
َ َﻢ ﻟ  اَﻟﻠّ ُﻬ،ﺎﻋﺔُ َﺣﻖ
ُ آﻣ ْﻨ
ُ ﻛﻠﻚ ﺗَـ َﻮ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
َﺴ
ْﻚأ
َ ﻚ
ت
ُ َﺳ َﺮ ْر
ُ ﺮ
َ  َوإِﻟَْﻴ،ﺖ
َ ِ َوﺑ،ﺖ
َ َوإِﻟَْﻴ
ُ ﺪ ْﻣ َﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻲ َﻣﺎ ﻗ. ﺖ
ُ ﻚ َﺣﺎ َﻛ ْﻤ
ُ ﺎﺻ ْﻤ
ُ ﻚ أَﻧَـ ْﺒ
ْ  َوَﻣﺎ أ،ت
َ ﻚ َﺧ
ْ ﺖ َوَﻣﺎ أَﺧ
ﺖ
َ ْ أَﻧﺖ إِﻟَ ِﻬ ْﻲ ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِﻻ
َ ْ أَﻧ،ﺖ
َ ْ أَﻧ ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِﻻ،ﺧ ُﺮ ﺖ اﻟ ُْﻤ َﺆ
َ ْﺪ ُم َوأَﻧ ﺖ اﻟ ُْﻤ َﻘ
َ ْ أَﻧ،ﺖ
ُ َوَﻣﺎ أَ ْﻋﻠَْﻨ
“Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji,
Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan
bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau
Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya.
Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan
bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau
benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, bertemu
dengan-Mu benar, Surga adalah benar (ada), Neraka
adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah
benar, (terutusnya) Muhammad adalah benar (dariMu), peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya Allah,
kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku bertawakal,
kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku kembali
(bertaubat), dengan pertolongan-Mu aku berdebat
(kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan
ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu,
ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan
datang. Engkaulah yang mendahulukan dan
mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembah
kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada
Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau”.

Do’a Shalat Tahajjud diambil dari Kumpulan Hadits Shahih Muslim
(Do’a pada waktu shalat malam)

ِ ﺴﻤﺎو
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ات َواْﻷ َْر
ِ ات َواْﻷ َْر
َﻚ
َ  َوﻟ.ض
َ  َوﻟ.ض
َ ﻢ ﻟ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ْ أَﻧ.ْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ْْﺤ ْﻤ ُﺪ أَﻧ
ُ ﺖ ﻗَـﻴ
َ َﻚ اﻟ
َ َﻚ اﻟ
َ َ  ﺎم اﻟ
َ َ  ﺖ ﻧـُ ْﻮُر اﻟ
ِ ﺴﻤﺎو
ِ ات َواْﻷ َْر
 َوﻟَِﻘﺎ ُؤ َك.ْﺤﻖ
 ﺖ َر
َ  َوﻗَـ ْﻮﻟ.ْﺤﻖ
َ ْ أَﻧ.ﻦ  َوَﻣ ْﻦ ﻓِ ْﻴ ِﻬ.ض
َ ْ أَﻧ.ْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ُﻚ اﻟ
َ  َوَو ْﻋ ُﺪ َك اﻟ.ْﺤﻖ
َ ﺖ اﻟ
َ اﻟ
َ َ  ب اﻟ
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ﻚ
  َواﻟ.ﺎر َﺣﻖ
َ  َوإِﻟ َْﻴ.ْﺖ
َ  َو َﻋﻠَْﻴ.ﺖ
َ ِ َوﺑ.ﺖ
َ ﻢ ﻟ  اَﻟﻠّ ُﻬ.ﺎﻋﺔُ َﺣﻖ
ُ ﻛﻠﻚ ﺗَـ َﻮ
ُ آﻣ ْﻨ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
َﺴ
ْ َﻚ أ
َ  َواﻟ.َﺣﻖ
َ ﻚ
ُ  َواﻟﻨ.ﺔُ َﺣﻖْﺠﻨ
َﺖ إِﻟَ ِﻬﻲ ﻻ
ُ َﺳ َﺮ ْر
ُ ﺮْ ﺖ َوأَﺧ
َ  َوإِﻟ َْﻴ.ﺖ
َ ِ َوﺑ.ﺖ
َ ْ أَﻧ.ﺖ
ُ ت َوأَ ْﻋﻠَْﻨ
ُ ﺪ ْﻣ َ َﻣﺎ ﻗ. ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ.ﺖ
ُ ﻚ َﺣﺎ َﻛ ْﻤ
ُ ﺎﺻ ْﻤ
ُ أَﻧَـ ْﺒ
ْ  َوأ.ت
َ ﻚ َﺧ
ﺖ
َ ْ أَﻧإِﻟﻪَ إِﻻ
Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi.
Segala puji bagi-Mu. Engkau adalah pemelihara langit dan bumi.
Segala puji bagi-Mu. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi serta semua yang ada padanya. Engkau
adalah yang hak, janji-Mu adalah hak, firman-Mu adalah hak, perjumpaan dengan-Mu adalah hak.
Surga adalah hak, neraka adalah hak, hari kiamat adalah hak.
Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri. Kepada-Mu aku beriman. Kepada-Mu aku bertawakal. Ke
pangkuan-Mu aku pulang. Kepada-Mu aku mengadu. Dengan (nama) Mu aku memutuskan.
Maka ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, baik yang telah lewat maupun yang akan datang, yang
aku lakukan secara diam-diam maupun yang terang-terangan. Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada
Tuhan selain Engkau.

ِ
ِ
ِ
ِ
 َو َﻋ ْﻦ ِﺷ َﻤﺎﻟِﻲ، َو َﻋ ْﻦ ﻳَ ِﻤ ْﻴﻨِﻲ ﻧُـ ْﻮًرا،ﺼ ِﺮي ﻧُـ ْﻮًرا
ْ ﻢ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ َ َوﻓﻲ ﺑ، َوﻓﻲ َﺳ ْﻤﻌﻲ ﻧُـ ْﻮًرا،اﺟ َﻌ ْﻞ ﻓﻲ ﻗَـ ْﻠﺒِﻲ ﻧُـ ْﻮًرا
ِ
ِ
ِ
اﺟ َﻌﻠْﻨِﻲ ﻧُـ ْﻮًرا
ْ  َو، َوﺗَ ْﺤﺘِﻲ ﻧـُ ْﻮًرا، َوﻓَـ ْﻮﻗﻲ ﻧُـ ْﻮًرا، َو َﺧﻠْﻔﻲ ﻧـُ ْﻮًرا، َوأ ََﻣﺎﻣﻲ ﻧُـ ْﻮًرا،ﻧُـ ْﻮًرا
“Ya Allah, nyalakan dalam hatiku suatu cahaya, pada pendengaranku suatu cahaya, pada pandanganku
suatu cahaya, dari arah kananku suatu cahaya, dari arah kiriku suatu cahaya, di depanku suatu cahaya,
di belakangku suatu cahaya, diatasku suatu cahaya, di bawahku suatu cahaya, dan jadikanlah aku
cahaya

Do’a Mohon Perbaikan Agama, Dunia dan Akherat

ِ ِ َ ِﺬى ﻫﻮ ِﻋﺼﻤﺔُ أَﻣ ِﺮى واﻢ اَﺻﻠِﺢ ﻟِﻰ ِدﻳﻨِﻰ اﻟ اَﻟﻠّﻬ
ِ
ِ
ﺻﻠِ ْﺢ ﻟِﻰ
ْ َﺘِﻰ ﻓ ْﻴـ َﻬﺎ َﻣ َﻌﺎﺷﻰ َواﺎي اﻟ
ْ َ ْ َ ْ َُ
ْ
ْ ْ ُ
َ َﺻﻠ ْﺢ ﻟﻰ ُدﻧْـﻴ
ِ ِ َ ﺎدى واﺟﻌ ِﻞ اﻟْﺤﻴﺎةَ ِزﻳ
ِ ﺘِﻰ ﻓِﻴـﻬﺎ ﻣﻌاَ ِﺧﺮﺗِﻰ اﻟ
ﻞ اﺣﺔً ﻟِﻰ ِﻣ ْﻦ ُﻛ
َ اﺟ َﻌ ِﻞ اﻟْ َﻤ ْﻮ
ْ ﻞ َﺧ ْﻴ ٍﺮ َو ﺎدةً ﻟﻰ ﻓﻰ ُﻛ
ََ َ ْ
َ ت َر
َ ََ َ ْ َ
َ
ﺮ َﺷ
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"Ya Allah ! Perbaikilah agamaku yang menjadi pegangan segala urusanku. Perbaikilah duniaku yang
disitu penghidupanku. Perbaikilah akhiratku yang disitu tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku
sebagai penambah segala kebaikan untukku dan Jadikanlah kematianku sebagai pemberhentian segala
kejahatan.”

Do’a Sholat Dhuha

 ن اﻟ ِﻢ ا اَﻟﻠّ ُﻬ
ﻚ
َ ﻚ َواﻟْ َﺠ َﻤ
َ ُﻚ َواﻟْ ُﻘ ْﺪ َرَة ﻗُ ْﺪ َرﺗ
َ ُﻮﺗ ﻮةَ ﻗُـ ﻚ َواﻟْ ُﻘ
َ ُﺎل َﺟ َﻤﺎﻟ
َ ُﺎء ﺑَـ َﻬﺎﺋ
ُ ﺎء
َ ﺿ َﺤﺎءُ َك َواﻟْﺒَـ َﻬ
َ ﻀ َﺤ
ِ
ِ ﺴ َﻤ ِﺎء ﻓَﺎَﻧْ ِﺰﻟْﻪُ َواِ ْن َﻛﺎ َن ﻓِﻰ اْﻻَ ْر
ض ﻓَﺎَ ْﺧ ِﺮ ْﺟﻪُ َواِ ْن َﻛﺎ َن
 ﻢ اِ ْن َﻛﺎ َن ِر ْزﻗِﻰ ﻓِﻰ اﻟ ﻚ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ ُﺼ َﻤﺘ
ْ ﺼ َﻤﺔَ ﻋ
ْ َواﻟْ ِﻌ
ِ
ِ  ﺴﺮا ﻓَـﻴ
ﻚ
َ ِﻚ َو َﺟ َﻤﺎﻟ
َ ِﻚ َوﺑَـ َﻬﺎﺋ
َ ِﺿ َﺤﺎﺋ
ُ ﻖ ﺮﺑْﻪُ ﺑِ َﺤ ﻬ ْﺮﻩُ َوا ْن َﻛﺎ َن ﺑَِﻌ ْﻴ ًﺪا ﻓَـ َﻘ َﺴ ْﺮﻩُ َوا ْن َﻛﺎ َن َﺣ َﺮ ًاﻣﺎ ﻓَﻄ
َ ً  ُﻣ َﻌ
ِ
ِ َ ﻚ آﺗِﻨِﻰ ﻣﺎاَﺗَـﻴ
ﺼﺎﻟِ ِﺤ ْﻴ َﻦ
 ﺎد َك اﻟ
َ ﻚ َوﻗُ ْﺪ َرﺗ
َ ِﻮﺗ َوﻗُـ
َ َﺖ ﻋﺒ
ْ َ
"Ya Allah, bahwasannya waktu dhuha adalah waktu dhuhaMu
dan keagungan adalah keagunganMU,
dan keindahan adalah keindahanMU,
dan kekuatan adalah kekuatanMU,
dan kekuasaan adalah kekuasaanMU,
dan perlindungan adalah perlindunganMU,
Ya Allah, jika rizkiku ada di atas langit, maka turunkanlah,
jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah,
jika masih sukar, maka mudahkanlah,
jika (ternyata) haram, maka sucikanlah,
jika jauh, maka dekatkanlah,
dengan berkat waktu dhuhaMU, keagunganMU, keindahanMU, kekuatanMU dan kekuasaanMU,
limpahkanlah kepadaku segala yang telah Engkau limpahkan kepada
hamba-hambaMU yang sholeh.”

DO’A SEBELUM BERSETUBUH

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ِ ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن َو َﺟﻨ
 ﺐ اﻟ
 ْﺒـﻨَﺎ اﻟﻢ َﺟﻨ اﷲ اَﻟﻠّ ُﻬ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن َﻣﺎ َرَزﻗْـﺘَـﻨَﺎ
ْ
“Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami
dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa
yang Engkau rezekikan kepada kami.”
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Do’a Supaya Memperoleh Cahaya Terang

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ْ ﻢ اَﻟﻠّ ُﻬ
ﺼ ِﺮى ﻧُـ ْﻮًرا
ْ اﺟ َﻌ ْﻞ ﻓﻰ َﺳ ْﻤﻌﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َو
ْ ﺴﺎﻧِﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َو
َ َاﺟ َﻌ ْﻞ ﻓﻰ ﺑ
َ اﺟ َﻌ ْﻞ ﻓﻰ ﻗَـ ْﻠﺒﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َوﻓﻰ ﻟ
ﻢ اَ ْﻋ ِﻄﻨِﻰ ﻧـُ ْﻮًرا اﺟ َﻌ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠ ِْﻔﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َوِﻣ ْﻦ اََﻣ ِﺎﻣﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َوِﻣ ْﻦ ﻓَـ ْﻮﻗِﻰ ﻧُـ ْﻮًرا َوِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤﺘِﻰ ﻧُـ ْﻮًرا اَﻟﻠّ ُﻬ
ْ َو
“Ya Allah ! Jadikanlah cahaya didalam hatiku dan di lidahku, jadikanlah cahaya dalam
pendengaranku, jadikanlah cahaya dalam penglihatanku, jadikan cahaya dari belakangku , dari
hadapanku dari atasku dan dari bawahku! Ya Allah berilah aku cahaya!”
Do’a ini biasa dibaca Rasulullah SAW pada saat berangkat ke masjid pada waktu adzan shubuh setelah
menjalankan sholat malam yang diakhiri witir

Do’a Penawar Hati Yang Duka

ِ
ِ
ِ َ ﻧ،ﻚ
ٍ  َﻣ،ﺎﺻﻴَﺘِ ْﻲ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
،ﻀﺎ ُؤ َك
َ َﻲ ﻗ ِ َﻋ ْﺪ ٌل ﻓ،ﻚ
َ ﻲ ُﺣ ْﻜ ُﻤ ِﺎض ﻓ
َ ِ اﺑْ ُﻦ أ ََﻣﺘ، اﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ َك، ْﻲ َﻋ ْﺒ ُﺪ َكﻢ إِﻧ اَﻟﻠّ ُﻬ
ِ ِ َ ﻤﻴ  ﺳ،ﻚ
،ﻚ
َ َﺣ ًﺪا ِﻣ ْﻦ َﺧﻠ ِْﻘ
َ ِ أ َْو أَﻧْـ َﺰﻟْﺘَﻪُ ﻓِ ْﻲ ﻛِﺘَﺎﺑ،ﻚ
َﺴ
َ َُﺳﺄَﻟ
ْ َ َ َاﺳ ٍﻢ ُﻫ َﻮ ﻟ
ْ ﻞ ﻚ ﺑِ ُﻜ
ْأ
َ  ْﻤﺘَﻪُ أ أ َْو َﻋﻠ،ﻚ
َ ﺖ ﺑﻪ ﻧَـ ْﻔ
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ِ ِ ت ﺑِ ِﻪ ﻓِﻲ ِﻋﻠ ِْﻢ اﻟْﻐَﻴ
 َو َﺟﻼَ َء،ﺻ ْﺪ ِر ْي
َ اﺳﺘَﺄْﺛَـ ْﺮ
ْ
ْ أَ ِو
َ  َوﻧُـ ْﻮَر، أَ ْن ﺗَ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َرﺑِْﻴ َﻊ ﻗَـ ْﻠﺒِ ْﻲ،ﺐ ﻋ ْﻨ َﺪ َك
ْ
ِ
.ﻤ ْﻲ ﺎب َﻫ
َ  َو َذ َﻫ،ُﺣ ْﺰﻧ ْﻲ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak hamba
perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku padaku, qadhaMu
kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan
untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari
makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau
jadikan Al-Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.”

ِ ﻢ واﻟ ﻚ ِﻣﻦ اﻟ َْﻬ
ِ ُ ﻲ أﻢ إِﻧ  ُﻬاَﻟﻠ
ﺪﻳْ ِﻦ َوﻏَﻠَﺒَ ِﺔ ﺿﻠَ ِﻊ اﻟ
َ  َو،ْﺠ ْﺒ ِﻦ
ُ  َواﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ َواﻟ،ﺴ ِﻞ
ُ َ
َ َ َﻋ ْﻮذُ ﺑ
َ  َواﻟْ َﻌ ْﺠ ِﺰ َواﻟْ َﻜ،ْﺤ ْﺰن
ْ
ِ ﺮ َﺟ اﻟ
.ﺎل
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan,
lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.”

Do’a Ketika Tertimpa Musibah

ِ ﻢ أُﺟﺮﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻣ  ُﻬ اَﻟﻠ،اﺟﻌﻮ َن
ِ ِ
ِ
ﻒ ﻟِ ْﻲ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ِﻣﻨْـ َﻬﺎ
ْ ِﺼ ْﻴﺒَﺘِ ْﻲ َوأ ْﺧﻠ
ُ ْ ْ ُْ
ْ ُ ﺎ إِﻟَْﻴﻪ َرﺎِ ﷲ َوإِﻧإِﻧ
“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali (di hari Kiamat). Ya Allah!
Berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik (dari musibahku).”

Do’a memotong binatang qurban
Do’a menyembelih qurban milik sendiri

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﺮِﺣ ْﻴ ِﻢ ﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ اﷲ اﻟ
ْ
ِ ﻢ ﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻣﻨ  اَﻟﻠﻬ.اﷲ واﷲ اَ ْﻛﺒـﺮ
ﻰ ْﻞ ِﻣﻨﻚ ﻓَـﺘَـ َﻘﺒ
َ ﻚ َواﻟَْﻴ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ
Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@gmail.com.
http://mromi.wordpress.com/

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah qurban ini adalah dariMu dan
untukMu, maka terimalah qurban dariku.

Do’a menyembelih qurban milik orang lain

(sebutkan nama orang yang qurban)

ِ ﺑِﺴ ِﻢ
ﺮِﺣ ْﻴ ِﻢ ﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ اﷲ اﻟ
ْ
ِ ﻢ ﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻣﻨ  اَﻟﻠﻬ.اﷲ واﷲ اَ ْﻛﺒـﺮ
......  ْﻞ ِﻣ ْﻦﻚ ﻓَـﺘَـ َﻘﺒ
َ ﻚ َواﻟَْﻴ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ِ ﺑِ ْﺴ ِﻢ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah qurban ini adalah dariMu dan
untukMu, maka terimalah qurban dari…. ( sebutkan nama orang yang qurban)

Do'a Menjenguk Orang Sakit

ِ ش اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ أَ ْن ﻳَ ْﺸ
ِ ب اﻟ َْﻌ ْﺮ
ﻚ
ُ َﺳﺄ
 َل اﷲَ اﻟ َْﻌ ِﻆ ِ◌ﻳْ َﻢ َر
َ َﻒ ِ◌ﻳ
ْأ
“Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia pemilik ‘Arasy Yang Agung, agar Dia
menyembuhkanmu"

Do’a Nabi Ketika Mengobati Orang Yang Sedang Sakit
Sambil mengusap bagian yang sakit, bacalah

ِ َ ِﺷ َﻔﺎء ﻻَ ﻳـﻐ. ِﺷ َﻔﺎ ُؤ َك ﻻَ ِﺷ َﻔﺎء إِﻻ.ﺸﺎﻓِﻲ
ِ  وا ْﺷ.ﺎس
ِ أَ ْذ ِﻫ
 ﺖ اﻟ
ﺎد ُر َﺳ َﻘ ًﻤﺎ
  َر.ْس
َ ْﻒ أَﻧ
ُ ً
َ ِ ب اﻟﻨ
َ
َ ﺐ اﻟْﺒَﺄ
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Hilangkanlah penyakitnya, wahai Tuhan manusia! Berilah kesembuhan karena Engkaulah Penyembuh
(segala penyakit). Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, yaitu kesembuhan yang tidak
meninggalkan penyakit
Hadits tentang Nabi mengobati penyakit

ِ  َﻛﺎ َن رﺳﻮ ُل:َﺖ
ﺚ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ  ﻧَـ َﻔ،َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠِ ِﻪ
َ َِﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ
ْ  ﻗَﺎﻟ.َﺸﺔ
َ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إِ َذا َﻣ ِﺮ
َض أ
ُْ َ
ِ َﻮذ ﺑِﺎﻟْﻤﻌ
ـ َﻬﺎِ ﻷَﻧ.ﺚ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َوأ َْﻣ َﺴ َﺤﻪُ ﺑِﻴَ ِﺪ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
ُ ْﺖ أَﻧْـ ُﻔ
َ  ِﺬي َﻣﺿﻪُ اﻟ
َ ض َﻣ ْﺮ
ُ  َﺟ َﻌﻠ،ﺎت ﻓِ ْﻴ ِﻪ
َ ﻤﺎ َﻣ ِﺮ َ ﻓَـﻠ.ات
َُ
ﺖ أَ ْﻋﻈَ َﻢ ﺑَـ َﺮَﻛﺔً ِﻣ ْﻦ ﻳَ ِﺪي
ْ ََﻛﺎﻧ
Hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam , Apabila
ada salah seorang anggota keluarga beliau yang sakit, beliau meniupkan kepadanya dengan
membacakan “muawwidzat” (Ayat-ayat Qur’an yang berisi permohonan perlindungan) (1). Ketika
beliau menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, aku juga meniupkan kepada beliau dan
mengusapkan dengan tangan beliau sendiri. Karena tangan beliau tentu lebih besar berkahnya daripada
tanganku
(1) Surat Alfalaq dan Annas

Do’a Memasuki kota Mekkah

ِ ُ ﻚ ﻳـﻮم ﺗَـﺒـﻌ
ِ ِ
ِ
اﺟ َﻌ ْﻠﻨِﻰ ِﻣ ْﻦ
َ ُﻚ َواَ ْﻣﻨ
َ ﻢ َﻫ َﺬا َﺣ َﺮُﻣ اَﻟﻠّ ُﻬ
َ َﺚ ﻋﺒ
ْ ﺎد َك َو
َ ْ َ ْ َ َ ِﻲ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاﺑﺎ ِر َواَﻣﻨﺮْﻣﻨﻲ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ﻚ ﻓَ َﺤ
ﻚ
َ ِﺎﻋﺘ
َ ِاَ ْوﻟِﻴﺂﺋ
َ َﻚ َواَ ْﻫ ِﻞ ﻃ

Ya Allah !
Kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat Aman-Mu
Maka hindarkanlah diriku dari neraka dan
Anugerahkan kepadaku keamanan dari siksa-Mu pada hari
Engkau membangkitkan kembali hamba-hamba-Mu dan
Jadikanlah aku sebagian dari kekasih-Mu (orang-orang yang Engkau cintai) dan
Orang-orang yang taat kepada-Mu

Do’a Ketika Melihat Ka’bah

ِ
َ ﻢ ِز ْد َﻫ َﺬا اﻟْﺒَـ ْﻴ اَﻟﻠّ ُﻬ
ُﺠﻪُ اَ ِوا ْﻋﺘَ َﻤ َﺮﻩ ﻤ ْﻦ َﺣ  َﻤﻪُ ﻣﺮﻓَﻪُ َو َﻋﻈ ﺖ ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳْﻔﺎً َوﺗَـ ْﻌ ِﻈ ْﻴﻤﺎً َوﺗَ ْﻜ ِﺮﻳْﻤﺎً َوَﻣ َﻬﺎﺑَﺔً َوِز ْد َﻣ ْﻦ َﺷ
ًﺗَ ْﺸ ِﺮﻳْﻔﺎً َوﺗَـ ْﻌ ِﻈ ْﻴﻤﺎً َوﺗَ ْﻜ ِﺮﻳْﻤﺎً َوﺑِّﺮا
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Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan,
kehormatan dan kehebatan pada Baitullah ini dan
tambahkanlah pada orang-orang yang memuliakannya
dan mengagungkannya dari orang-orang yang berhaji dan umroh
kemuliaan, kebesaran, kehormatan dan kebaikan.

Alhamdulillah Ebook materi Kumpulan Do’a versi 2.0 ini selesai kami buat pada hari Jum’at tanggal
27 Dzulkaidah 1431 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Nopember 2010 M.
Ebook Ini adalah versi kedua yang Insya Allah akan kami update sesuia dengan postingan Kumpulan
Do’a pada http://mromi.wordpress.com/.
Kritik dan Saran sangat kami harapkan dari anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan
semoga bermanfaat bagi kita semua

ﷲو

ور

م

وا

Anda ingin menyampaikan kritik dan saran, Silakan email kami di m4romi@gmail.com
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